Na podlagi statutaZveze kotalkankih SportovSlovenije(v nadalnjembesedilu:ZKSS), je skup5dina
na svoji $gii,dne 6'3 "
199f. v Qubljani,spcjela

PRAVILNIK O REGTSTRACUT,PRAVICI NASTOPA
IN PRESTOPIH TEKMOVAT,CtrV
L SPLOSNADOLOdILA

1. dlen
Pravilnik velja zatekmovalkein tekmovalce(v nadalnjembesedilu:tekmovalec)v Sloveniji. S tem
prbvilnikom se ureja podrodje:
:

registracij tekmovalcev
previce nastopa
prestopovtekmovalcdv
tekmovanj tu.yihdriavljanov v Sloveniji

2. dlen
Pravicein obv_eanosti
iz prvegadlenateg: pravilnikatemeljrjona naslednjihnadelih:
a) tekmovalecizbira klub, v katerembo tekmoval,po lastrripresoji,
b)r odnostekmovalec- klub doldaklubski akt,
c) klub,ki ga tekmovaleczapu5d4ima pravicodo od5kodnine.
IL REGISTRACIJA T'EKMOVALCEV

3. dlen
Registracija
tekmovalcevjevpisv eviden-qo
tekmovalcev,ki jo vodi sekretariat ZKSS.
RegisJrirato
se lahko tekmovalci,ki p'red,fern5e niso bi.livpisaniv evidencopri ZKSS, ali so bili
drtaiii iz nje in tekrnovalci,ki jim je bil v pkladus tem pravilnikomodobrenprestopii enegaklubav
drug klub. Vsaktekmovalecmorabiti v pgstopku'qpisav evidencotekmovalcevobveznodlanenega
od klubov,vdlanjenihv ZKSS.

4. Elen'
Prijavaza registracijovsebujenaslednjepodatkeo tekmovalcu:ime in priimek,datumrojstva,klub
za katgregabo tekmoval,podatkeo prejlnjih registracijahter lastnorodnipodpis tekmovalca,da
sogla5az registracijo.

Pri registraciji tekmovalcev do izpolnjenega15. leta starosti, mora biti priloZeno tudi soglasjeenega
od star5ev,posvojiteljE ali skrbnika.
Sekretariat opravi pred vpisom tekmovalcav osnovno evidencotudi kontrolo rojstnih podatkov na
podlagi enegaizmed dokumentov, kot je: osebnaizkaznica,izpisek iz rojstne matidne knjige - rojstni
Iist,ali potni list.
5. dlen
Sekretariat da tekmovalcu pri prvi registraciji kotalkarsko matiino Stevilko, ki se.kasnejene sme
spreminjati in spremlja tekmovalcaves dasnjegovegatekmovanja.Matidna Stevilkase napiSena vse
nadalnje dokumente tekmovalca (na tekmovalni karton, izpisnico, zahtevek za prestop, odlodbo o
prestopu in odlodbo o kaznovanjuter podobno).
6. dlen
Obliko vodenja evidence dolodi predsedstvo ZKSS. Vsako tekmovalno sezono se vpi5e v osnovno
evidenco tekmovalca tudi klub, zakatercga mu je bila odobrena pravica nastopa, oziroma razlog,
zaradikateregasi ni pridobil pravice nastopa.
Iz osnovne evidence se drtajo tisti tekmovalci, ki niso izkoristili pravice nastopa - tekmovanja za
noben klub v zadnjlh 2 (dveh) sezonah.

Itr. PRAVICA NASTOPA

7.6len
Madsebojnepravicein obveznostimed tekmovalcemin klubom se urejajo s klubskim aktom, ali
podpisanimpisnimdogovorom.Pogoj za veljavnostdogovoraje deponiranjeene kopije dogovora
pn Se krctqmqfu.

-

8. dlen
Dogovor medtekmovalcemin klubomse skleneza dolodendas.Dogovor se lahko preklidelg de s
tem soglaiataobapodpisnika.
9. dlen
Pri tekmovalcihdo izpolnjenega15.letastarosti,je dogovorneveljaven,
dega ni sopodpisaledenod
star5ev,posvojitelj,ali skrbnik.
10.6len
V dasusluZenjavojaikegaroka in v dasuporodni5kega
dopusta,dogovormiruje.

)

Pravico nastopa odobri tekmovalcu sekretariat in o tem obvesti strokovni svet. Tekmovalec sme
tekmovati v eni sezoni samo za en klub. Voja5ki obvezniki smejo nastopiti v dasusluZenjavoja5kega
roka na prvenstvenih tekmah lg de predloZijo pisno soglasje ustreznega organa Ministrstva za
obrambo"
Tekmovalec sme tekmovati samo za en klub - za tistega,za kateregaje regrstriran,kar velja za vsa
tekmovanja, dolodena s tekmovalnim pravilnikom.
Zavse ostalenastopedolodila tega pravilnika ne veljajo, pad pa velja pisni dogovor med klubi.

12. dlen
Za odobntevpravicenastopapredloii klub sekretariatu:
- seznamtekmovalcevs potrebnimiosebnimipodatki,
- fotografijeza vsetekmovalce,ki pa nisostarejSe
od 3 (treh)mesecev,
- potrdilokluba"da so vsi tekmovalcina seznamuregistriraniza dotidniklub,
- potrdilo,da imajo vsi tekmovalciopravljenzdravnidkipregled.
Tekmovalcu,ki izpolnjujenavedenepogoje,sekretariat potrdi praviconastopain izdatekmovalni
kartonza tekodotekmovalnosezono.Obrazectekmovalnega
kartonapredpi5epredsedstvo.
TV.PRESTOPI
13.dlen
Registracijska
komisijaZKSS obravnavaprestopeza tekmovalce,ki prehajajoiz kluba v kiub na
obmodjuSlovenije.
14.dlen
Vloga za prestoptekmovalcaseobravnava
v dasuprestopnega
roka na podlagipravilnoizpolnjenega
vlozenegaobrazca"Zahtevekza
prestop"ter potrdilao vpladaniprestopnitaksi.
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Klub, iz katerega tekmovalec prestop je dolZan odgovoriti tekmovalcu, ali novemu klubu
4
najkasnejev 8 (osmih) dneh,odgovor paje d.ol1anposlatitudi v vednostsekretariatu.
V kolikor klub, ki ga je tekmoval* zaprosilza izpisnico, ne odgovori v 8 (osmih) dneh, sekretariat
ugotovi, da je bila izpisnica udana.
17.dlen
Izpisnica mora vsebovatinaslednjepodatke;
- o tekmovalcu: ime in priimelg datum rojstva, kotalkarsko matidno Stevilko,
- o prg5njih registracijahin pravici nastopa,
- o morebitnem prstajanjukazni,
- o predhodnemdogovoru med tekmovalcemin klubom, oziroma o medsebojnihobveznostih.
18.dlen
Od trenutka, ko tekmovalcu preneha dlanstvo v klubu skladno s klubskim aktom, do trenutka
pravnomodnosti odlodb"eo pravici nastopa za drugi klub, tekmovalec nima pravice tekrnovati za
noben klub v Sloveniji, ali v tujini.
Tekmovalcu, ki je v kazenskem postopku v klubu, ali pri disciplinski komisiji ZKSS, se 'ad,aja
odlodbe o prestopu zadrhido izlajepravnomodne odlodbepristojnegaorgana kluta" ali ZKSS.
V primeru prestajanjakazni na osnovi pravnomodneodlodbe,se vloga za prestop z:Lwne.
19. dlen
Pri vsakemprestopuima klub, ki ga je tekmovaleczapustil,pravico do odjkodnine.
O visini od5kodninese kluba dogovorita medsebojnoin o tem obvestitasekretariafki odobri presrop
tekmovalca. Pravico nastopa dobi tekmovalec Selepo predloXwi dokaza, da je klub zanj phdal
od5kodnino.
V kolikor se kluba ne moreta dogovoriti za viSino oddkodnine,jo dolodi predsedstvo na podlagi
kriterija strokovnegasvetapri ZKSS.
20. dlen
Predsedstvo predpi5evi5ino prestopnetakse.
21. dlen
Tekmovalec, ki podpi5e zahtevek za prestop, oziroma prestopnico v isti tekmovalni sezoni za ved
klubov, je disciplinsko odgovoren za ta prekr5ek in ostane dlan matidnega kluba. Kazen za ta
prekrtek je pladilo mandatnekazni, katere visino dolodi predsedstvo.
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ee tekmovalec krii dolo6ila 3. odstavka 11. dlena tega pravilnika, je zatakprestopek disciplinsko
odgovoren.
22. dlen
Za ptestop tekmovalca do izpolnjenega15. leta starostije potrebno pisno soglasjeenega od star5ev,
posvojitelja, ali skrbnika.
23. dlen
Ce je zahtevek za prestop nepopoln, dolodi sekretariat vlagatelju rok, v katerem-ga dopolni. ee
vlagatelj tega ne stori, se zahteveks sklepom zayrne.
Ze vloZen zahtevek se ne more zamenjati z novim, lahko pa se ga umakne. Ponoven zahtevek se
lahko vloii Selev naslednjemprestopnemroku.
24. dlen
Sekretariat odloda o prestopuna osnovi dokazil o upravidenosti in o izpolnjevanjupogojev.
Pri odlodanju upo5teva tudi splo5ne Zivljenjske pogoje (bivali5de, 5olo, zaposlitev), moZnosti za
hitrej5i kakovostni napredek tekmovalca v novem klubu (prehod v viSji rang tekmovanj4 bolj5i
pogoji za delo), eventuelno krsenje dogovora in mnenje strokovnega sveta ZKSS. O ugoditvi, ali
zavrniwi zahtevka izda sekretariat odlodbo, ki jo po5lje kluboma, udeleZenimav postopku in
tekmovalcu.

25.dlen
Proti odlodbi sekretariataje dopustnapntohb4 o kateri odloda predsedstvo.PritoZboje treba
vloZitipriporodenov roku 8 (osern)dni po preji:mupisnegaodpravkaodlodbesekretariata; E+u,
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OdlodbaregistracijskekomisijeZKSS postanepravnomodnapo izteku pritoZbeneg
a roka, ali z
izrodiwijo drugostopenjskega
sklepa.Prarmomodna
odlodbase po5ljevsemudeleZenimv postopku
(glej 16.dlen)in po potrebidrugimpristojnimorganom.
V. TEKMOVAIYJE TUJIH ONZAVT,.TNNOV
27. Elen
Tuji drZavljaniin osebebrez slovenskegadrLavllanstav,ki stalno, ali zadasnoprebivajov Sloveniji
(zaposlitev,Solanje,drufina), lahko tekmqjpjov klubih na vseh domadihtekmovanjih,razen na
drZavnemprvenstvuter uradnihmednarodnihprvenstvih(ewopsko,svetormoprvenstvo,olimpijske
igre).
5.
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vI. KoNiMDOtodBI
28. dlen
Tolmaienje tega pravilnika daje predsedstvo.
29. Elen
Pravilnik zadneveljati takoj, ko ga potrdi in sprejmeskupStina ZKSS. Z istim dnem nehajo veljati
vsi drugi akti, ki so urejali podrodja,navedenav tem pravilniku.
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